На Древлянській землі
Екскурсія на Полісся (2 дні)
Українське Полісся дотепер залишається незнаним краєм. Відвідавши Кам’яне село, здійснивши подорож по літописних
Коростеню та Овручу, проїхавшись Поліським трамваєм, Ви назавжди закохаєтесь у країну лісів, озер, боліт та чисельних
невеликих річок, що приховують багато цікавих і незвичайних пам’яток. Мандрівка цими землями – це ідеальний відпочинок
для тих, хто прагне хоча б на декілька днів забути про гамір великого міста, можливість потрапити у справжні, «дикі» місця,
де час, немовби зупинився…
Дата проведення: 09-10.06.2012р.
ПРОГРАМА
1 день

Виїзд з Києва.
Екскурсія:

Малин (залишки давньоруського городища VIII-IX ст., збудовані древлянськими племенами).

Коростень (літописний Іскоростень на березі р. Уж. Тепер це місце називають купальнями княгині Ольги. А на високому
пагорбі давнього городища височіє пам’ятник князю Малу, який сватався до Ольги після того, як убив великого київського
князя Ігоря. Гранітні печери пагорба містять об’єкт «Скеля» - підземний бункер-музей передвоєнного часу).

Овруч (ще одне літописне місто з могилою князя Олега Святославовича, прикрасою якого є Свято-Василівський та СпасоПреображенські собори).

Олевськ (одне з найдавніших поселень на Волині, розташоване в басейні р. Уборть, Свято-Миколаївська церква XVIст.).
Розміщення в готелі.
2 день

Екскурсія:

Подорож Поліським трамваєм (подорож найдовшою діючою (106 км) вузькоколійною залізницею Європи малесеньким,
майже іграшковим поїздом (місцеві жителі називають його Кукушкою). Ця незвична подорож приверне Вашу увагу до
недоторканої людиною природи, неполохливих лісових мешканців, найдовшого дерев’яного моста в Україні – все це Ви
зможете побачити з віконечка поїзда).

«Кам’яне село» (відвідування геологічного заказника державного значення «Кам’яне село», де можна побачити
дивовижні величезні валуни, які з’явились тут під впливом льодовика. Майже всі чули про містичний Стоунхендж,
розташований на британських островах, проте про велетенські камені на Житомирському Поліссі відомо небагатьом; хоча
в Кам’яному селі ніхто не живе, тут завжди раді гостям: кам’яні велетні чекають на Вас).
Завершення програми.
Повернення у Київ.

Вартість: 490 грн
Організатор забезпечує:
транспортне обслуговування;
проживання (2-4-місні номери зі зручностями/зручності на поверсі/зручності на блок);
супровід гіда екскурсовода;
страхування;
організаційні послуги.
У вартість не включено:
-

вхідні квитки;
харчування.

УВАГА: організатор залишає за собою право на внесення змін у програму без зміни загального змісту подорожі
Мінімальна група для організації подорожі: 15 осіб
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